Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a podľa § 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

I.
Zmluvné strany
1.
názov:
zastupuje:
adresa:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zastúpené
Veľvyslanectvom SR vo Viedni,
Ing. Juraj Macháč, veľvyslanec
Armbrustergasse 24, 1190 Viedeň
Bank Austria Unicreditgroup
AT74 1200 0006 9732 6700
BKAUATWW

/ďalej len „veľvyslanectvo“/
a
2.

názov:
adresa:
zastupuje:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
ČSOB, a. s.
SK58 7500 0000 000025828453
CEKOSKBX

/ďalej len „hlavné mesto“/

PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako formu vzájomnej participácie a spoločného postupu
pri príležitosti uctenia si pamiatky a slávnostného odhalenia busty nezabudnuteľnej slovenskej
opernej legendy Lucie Popp vytvorenej akademickým sochárom, p. Jurajom Čutekom vo
Viedenskej štátnej opere dňa 12.06.2017.
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri organizácii
slávnostného aktu odhalenia busty Lucie Popp vo Viedenskej štátnej opere dňa 12.06.2017.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Veľvyslanectvo sa v rámci organizácie slávnostného aktu uvedeného v čl. I tejto zmluvy
zaväzuje:
- Spoločne s medzinárodnou agentúrou KÜNSTLERAGENTUR HOLLAENDERCALIX pripraviť návrh programu, zabezpečiť účinkujúcich a znášať náklady na
organizáciu a priebeh slávnostného aktu uvedeného v čl. I tejto zmluvy.
- Spoločne s Viedenskou štátnou operou zabezpečiť priestory, v ktorých slávnostný akt
prebehne, logistickú a technickú infraštruktúru a znášať náklady s tým spojené.
- Dohodnúť s akademickým sochárom Jurajom Čutekom všetky umelecké, technické,
logistické a všetky ďalšie okolnosti potrebné k vytvoreniu, inštalovaniu a slávnostnému
odhaleniu busty Lucie Popp a podľa vzájomnej dohody s Jurajom Čutekom sa na
nákladoch s tým spojených finančne spolupodieľať.
- Zabezpečiť umelcov ako aj ďalšie významné osobnosti z kultúrneho a umeleckého
prostredia, ktoré budú vystupovať ako účinkujúci v rámci programu slávnostného aktu
a znášať náklady s tým spojené.
- Zabezpečiť grafickú úpravu, tlač a zaslanie pozvánok pozvaným hosťom a znášať
náklady s tým spojené.
- Zabezpečiť cateringové služby od spoločnosti Gruber catering, ktorá poskytuje catering
v rámci spoločenských podujatí organizovaných v budove Viedenskej štátnej opery
v miere primeranej termínu, času a charakteru slávnostného aktu.
- Zabezpečiť všetky ďalšie nevyhnutné a potrebné aspekty k príprave a priebehu
slávnostného aktu odhalenia busty Lucie Pop a znášať náklady s tým spojené.
- Uviesť logo hlavného mesta, resp. iné dohodnuté logo na pozvánke ako jedného
z partnerov podujatia.

2.

Hlavné mesto sa v rámci organizácie slávnostného aktu uvedeného v čl. I tejto zmluvy
zaväzuje znášať náklady spojené so zabezpečením reprezentačnej akcie, obstaranej
dodávateľom veľvyslanectva vo výške najviac 4 000 EUR ako aj zabezpečiť a včas dodať
ďalšie občerstvenie prítomných hostí vo forme tradičných bratislavských špecialít ako formy
propagácie slovenských výrobkov v zahraničí.

3.

Hlavné mesto uhradí veľvyslanectvu skutočné náklady spojené so zabezpečením služieb
spoločnosti Gruber Catering, maximálne však do výšky 4000 EUR a to do piatich
pracovných dní po predložení originálneho vyhotovenia faktúry za dodané služby.
Článok III
Osobitné ustanovenia

1.

Na základe § 1 ods. 12 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku
s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí. Na
základe uvedeného ustanovenia zákona nie je veľvyslanectvo povinné pri zabezpečovaní

služieb uvedených v článku II bod 1 tejto zmluvy zadávať zákazky podľa zákona o verejnom
obstarávaní.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni, kedy bola Zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu
vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

V oblastiach neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.

3.

Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu a podpis oboch
zmluvných strán.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom rovnopise.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Vo Viedni, dňa .....................

.......................................
Ing. Juraj Macháč
veľvyslanec

V Bratislave, dňa ......................

..........................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

